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Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelma

KH 11.5.2020 § 188
Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg, p. 03 6212325, kau-
punkirakennejohtaja Tarja Majuri, p 03 6212656, sivistys- ja hyvinvointijoh-
taja Päivi Raukko, p 03 6214661, strategiapäällikkö Jari Pekuri, p 03 
6212163

Suomeen valmistellaan tällä hetkellä kansallista lapsistrategiaa. Lapsistra-
tegian tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta. Strategia-
työn valmistelun pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Suomen hallitusohjelman mukaan tarkoituksena on luoda hallituskaudet 
ylittävä ja eri hallinnonalat yhdistävä lapsi- ja perhemyönteisen Suomen vi-
sio. Lapsistrategia perustuu tietoon ja tutkimukseen. Lapsistrategiaan kirja-
taan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila 
sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi. Hallitus si-
toutuu arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia, edistämään lapsibudjetoin-
tia, lasten hyvinvoinnin tietopohjan vahvistamista sekä lasten ja nuorten 
osallisuutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 103/2019)

Hämeenlinna on Suomen ensimmäinen Unicefin lapsiystävällinen kunta - 
statuksen saanut kunta. Hämeenlinna toimii aktiivisesti lasten oikeuksien ja
lapsiystävällisten toimintatapojen edistämiseksi, mutta varsinainen strategi-
nen ohjelma lapsiystävällisyyden edistämiseksi puuttuu. Hämeenlinnassa 
on myös useita hyvin toimivia lasten ja lapsiperheiden asemaa vahvistavia 
toimenpidekokonaisuuksia ja käytäntöjä. Ne ovat kuitenkin hajallaan eri toi-
mialoilla ja niitä on vaikuttavuuden lisäämiseksi tarpeen koota yhteen.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto on 16.3. 2020 (KV 16.3.2020 § 37) teh-
dyssä päätöksessään edellyttänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä si-
vistys- ja hyvinvointilautakunnalta koontia olemassa olevista paikallisista 
toimista lapsiperheiden osallisuuden vahvistamiseksi ja yhdenvertaisuuden
edistämiseksi. Päätöksen taustalla on 10.6.2019 jätetty valtuustoaloite toi-
menpideohjelmasta lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi (KV 10.6.2019 §
86).

Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa on 28.1.2019 (KV 28.1.2019 § 14) 
tehty valtuustoaloite perhepoliittisen ohjelman laatimisesta Hämeenlin-
naan. Hämeenlinnan kaupunginhallitus on päätöksessään 28.10.2019 (KH 
28.10.2019 § 421) edellyttänyt, että valtuustoaloitteeseen pohjautuva val-
mistelutyö toteutetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sivistys- ja hy-
vinvointilautakunnan yhteistyönä, valmistelutyössä on huomioitava seudul-
linen näkökulma.

Yllä mainittujen Suomen hallituksen linjauksien, valtuustoaloitteiden sekä 
toimialoilla aloitetun kehittämistyön pohjalta Hämeenlinnassa käynniste-
tään ohjelmatyö, joka keskittyy ilmiölähtöisesti lapsiperhepalveluiden kehit-
tämiseen. Hämeenlinnassa käynnistyvä ohjelmatyö hyödyntää kansallisesti
aloitettua lapsistrategiatyötä sekä sen tausta-aineistoa (mm. Lapsen aika. 
Kohti kansallista lapsistrategiaa. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4). 
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Hyvinvointinäkökulmien lisäksi ohjelma rakennetaan siten, että huomioon 
otetaan kaupungin elinvoimaan ja vetovoimaisuuteen liittyvät näkökulmat.

Ohjelmatyö antaa strategiset suuntaviivat lapsiperhepalvelujen järjestämi-
selle ja tuottamiselle seuraavalle valtuustokaudelle. Laadittavan ohjelman 
suuntaviivat läpäisevät lakisääteiset lapsiperhepalveluihin liittyvät suunni-
telmat. Ohjelmatyö tukee toimialoilla tehtävää kehittämistyötä sekä luo nä-
kymiä toimialojen väliseen horisontaaliseen yhteistyöhön.

Lapsiystävällinen Hämeenlinna ohjelmatyötä varten perustetaan ohjaus-
ryhmä, joka muodostetaan valtuustoryhmien edustajista, yhteistyökumppa-
neista ja viranhaltijoista. Ohjausryhmän esittelijöinä toimivat siihen nimetyt 
viranhaltijat. Kaupunginjohtajilla on oikeus osallistua ohjausryhmän toimin-
taan. Ohjausryhmälle ohjelmaa valmistelevana toimijana perustetaan vi-
ranhaltijoista koostuva projektiryhmä. 

Liitteet:
- Ohjelmatyön taustoitusta, kuvaus ohjelmatyön etenemisestä sekä aika-
taulutus

Kenakkalan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että

1. se käynnistää Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmatyön,
2. ohjelmatyön lähtökohtana on yhteisesti tunnistettavat hyvinvointiin 

vaikuttavat ilmiöt,
3. ohjelmatyölle valitaan seuraavassa kaupunginhallituksen kokoukses-

sa ohjausryhmä, johon kuuluu edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä 
sekä viranhaltijaedustajina sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg, 
kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri, sivistys- ja hyvinvointijohtaja 
Päivi Raukko ja strategiajohtaja Markku Rimpelä sekä muut mahdolli-
set edustajat,

4. ohjausryhmään nimetyistä valtuutetuista nimetään ohjausryhmän pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

5. Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelman tekemiseen sisältyy webi-
naari-/seminaarisarja, joka aloitetaan kick-off –tilaisuudella 11.6. klo 
16.00, 

6. ohjelman valmistelussa noudatetaan liitteessä esitettyä prosessia 
sekä aikataulua ja

7. ohjelmalle laaditaan erillinen osallistamissuunnitelma.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Muutoksenhaku: Liite 2.

Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg, p. 03 6212325,
kaupunkirakennejohtaja Tarja Majuri, p 03 6212656, sivistys- ja hyvinvointi-
johtaja Päivi Raukko, p 03 6214661, strategiapäällikkö Jari Pekuri, p 03 
6212163
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